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Hedagen den 11 april 

*~ Nicaragua: · 
"-"'~ns@,m" Revolutionen är bräcklig 

Det kärnkraftfulla samarbetet in
om linje 12 har gett resultat även 
på andra områden. Så häromvec
Y.an fick även vi som föraktar den 
självklara demokratiska rättighe
ten att äl(a storföretag, läsa i en 
rad sossetidningar um SAFs stora 
avslöjande beträffande kommunis
men i det blandekonomiska kunga
riket. 

VPK Lunds resurser är begrän
sade och därför har vi inte kunnat 
satsa hundratusentals kronor på 
kartläggningen av våra förehavan
den, men vi vill ändå bidra med 
några tips till våra~ocialdemokra
tiska vänner: 

l. Det socialdemokratiska 
bokförlaget Rabtln & Sjögren är i 
själva verket Sovjetdominerat, ty 
m~pga av förlagets böcker trycks 
i Osteuropa under förevändning 
att kostnaderna blir mindre. 

2. Ett svenskt kungapar besök
·te här!Jmåret Sovjet, och, av rap
nortermgama a,tt döma,fick de ett 
betydligt hjärtligare välkomnande 
än vår Lasse Werner. 

3. En viss J-n M-rd-1 gillar ris 
alldeles förfarligt. Denne M-rd-1 
är a) sonen till två kända social
demokrater med samma efter
namn (!), b) medlem i det s k 
SKP. Observera likheten mellan 
SKP och SAP, vilka skiljer sig 
från varandra enbart genom A-et, 
precis på samma sätt som de i 
pressen avslöjade apk-arna skiljer 
sig från vpk. 

4. Inte bara VPKs ungdoms
förbunds resebyrå organiserar re
sor till Östeuropa. Efter omfat
tande undersökningar kan vi av
slöja a t t t ex N ordens största rese
byrå Tjäreborg gör likadant! (För 
att inte tala om en berömd svensk 
reservkapten- arbetarvän med 
svångremmen och utedasset som 
varje gång argumenten tryter upp
manar folk: 'Res till Sovjet!'.) 

5. Andelstidningen Arbetet. 
(Vi har ännu inte fått klart för 
oss vad detta avslöjande innebär, 
men ett av avslöjandena i Arbetet, 
som en gång i tiden hade underti
tel 'Organ för klassmedveten 

. arbetarrörelse', löd kort 
och gott 'Andelsföreningen Ny 
Dag', så vi hoppas återkomma i 
denna fråga, såväl som vi hoppas 
avslöja också någon sossegubbe 
som under 1920-talet besökte 
Sovjet:) 

Tiderna förändras. Förr ku.nde 
man i Lund bli filosofie doktor 

Efter en blodig befrielsekamp 
kastade folket i Nicaragua ut 
diktatorn Somoza. Detta var i 
mitten på juli i fjor , några veckor 
tidigare hade en stödkommitte 
för Nicaraguas folk bildats i 
Lund. Den minnesgode minns 
säkert appellmötena varje lördag 
i somras och en bra bit in på 
hösten när kommitten samlade 
in pengar till revolution en och 
informerade lundaborna om läge t 
i Nicaragua. 

Stödkommitten, som nu består 
av 18 svenska och latinamerikan
ska organisationer, har sedan dess 
övervintrat med att ha appell
möte en gång i månaden. En 
solidaritetsfest och ett solidaritets
möte har också anordnats. 
Kommitten har kanske inre synts 
så mycket, men under ytan 
jäser det av aktivitet. Redan den 
12 april, .imorgon alltså, blir det 
appellmöte på Mårtenstorget igen. 
Senare i vår kommer man att 
anordna en loppmarknad och man 
har tryckt egna affischer som 
kommer att försäljas på komman
de aktiviteter. Till försäljning 
finns också en liten bok om 
Augusto Sandinas liv, frihets
kämpen på 20- och 30-talet som 

Sven R. på liknande avslöjanden 
och på att klassificera kommunis
ter i jättefarliga (1085 st), myc
ket farliga ( 6 025 st), och farliga 
(30 619 st). ('Kommunismen i 
Sverige', utg. 1954 i Lund, s. 
69). I dag kan vi inte ens hoppas 
på ett betyg i åsiktsregistrering. 
SAPs draghjälp åt SAF har inte 
heller gett någon utdelning i årets 
avtalsrörelse, och u !svävningar av 
den här sorten kommer knappast 
att förbättra sossarnas inte särskilt 
lysande opinionssiffror. Hetsen 
mot kommunister förlorar i ver
kan nu när VPK växer både med
lemsmäss:igt_ och inom väljarkåren, 
när även en tredjedel sosseväljare 
anser VPK som sitt näst bästa 
parti. · Alltfler människor börjar 
förstå att 'kejsaren är naken' 
och det ä.ntikoinmunistiska fikon
lövet har med åren blivit alldeles 
visset. 

gett namn åt FSLN och scm 
mördades av Somozas fader. För
hoppningsvis kommer oc)cså rock·· 
knappar i Nicaraguas farger att 
fmnas . 
I Nicaragua kan nu folket 

utforma sin egen framtid, detta 
efter årtionden av såväl eko
nomiskt som in- och utrikes
politiskt förtryck från i huvud
sak USA imperialismen. Men 
landet är otroligt fattigt, 1979 
sjönk .exporten .och produktionen 
katastrofalt jämfört med 1978. l 
synnerhet sjönk jordbrukspro
duktionen. Detta skall ses i ett 
perspektiv av att produktionen 
redan tidigare var mindre än l l l O 
av Sveriges per invånare. 

Katastrof- och återuppbyggnads
biståndet strömmar nu in till 
landet men dels är den helt 
otillräcklig dels är den »hjälp>> som 

Gräv där du står 
Denna politiska lärdom har 

mullvadarna sedan urminnes ti
der praktiserat. Det kan vårbe
rusade cyklister konstatera när 
de på väg till Fågelsång och 
andra paradisiska ställen pas
serar golfbanan: decimeterhöga 
jordkullar ligger tätt på de grö
na falten och forhindrar sta
dens societet att slå ens halv
taskiga puttar. 

Vi inom VPK har väl inte 
alltid beundrat »direkt aktion» 
i alla dess former, men visst 
måste vi skänka mullvadarna 
(eller är det sorkar) en glad 
kamphälsning. 

De har åtminstone till· 
filligt lyckats med vad vt 1 

ord eftersträvat, att peka på 
det orimliga i att ett sådant 
fmt naturområde nära stan 
upplåts till denna dyra och 
slappa sport. 

Gräv mullvadar gräv ... 

kommer fr.1n USA behäftad med 
vissa villkor cch ömnmärkt för 
att stödja den privata industrin. 
Ett fattigt land som Cuba 
kommer i år att ge ett bistånd 
på 230 milj kr och hu dess
utom skickat tekniker, lärare 
och läkare. l det här perspek
tivet kan man sätta in de 30 milj 
kr som den svensita regeringen 
budgeterat för nästa budgetår. 
Detta itr en minskning både 
absolut och reellt från de 32 milj 
oom Nicaragua fick i fjor. Beslutet 
är dock inte taget och både SAP 
och VPK har i en motion krävt 
större bistånd. VPK kräver dess
utom att Nicaragua tas upp som 
programland i den svenska bi
ståndsverksamheten, dvs att man 
planerar en långsiktig hjälpinsats. 
Beslutet kommer att ske i slutet 
av april. 

Lockouthotet 
kvarstår 

Arbetsköparen har grävt tipp 
stridsyxan och vill nu ge arbet
arklassen en extra obetald se
mestervecka, dvs den del av 
arbetarklassen som fortfarande 
har jobb: som om det inte vore 
nog med redan förlorade real
inkomster, pris- och hyreshöj-. 
ningar! 

Men det är ett högt spel 
man spelar. Jätten börjar kan
ske slita i sina bojor: övertids
blockaden är bara en första 
liten muskelanspänning. 

Den darriga kapitalistiska 
ekonomin har lett till en smär
re polarisering inom det polit
iska livet. De s.k. Moderatema 
och VPK går framåt och Fp 
rasar neråt. Det pekar mot 
kommande klasstrider, för 
att nu använda ett inom bor
gerligheten tabubelagt begrepp. 



Från 
ljugarebänken 
Näi Bohman senast var i Lund 
varnade han för att VPK strä
var efter att införa ett Sovjet
Sverige. Vi frågar därför kommun
och oppositionsråden: Hur 
kommer nfställa ertiii ett framtida 

. - - l j Sovjä -Lund t.? . 

' 
. 

) 

S verker Oredsson (fp) 

- För all del, partikongresser, 
massmöten o dyl kommer väl 
att skapa underlag för ett ut-

•idgat och """'Q Gi-and 

·_A 
Lennart Ryde (m) 

Nils Arf!_e Andersson (c) 

- Tja, samarbetet under Folk
kampanjen gick ju bra ... 

Ingegärd Göra~sson (s) 
Mig kvittar det, samma dub

belarbete för kvinnor här wm 
diir . ·c._) 

J.!: 
~ 

B irger ~e_hn (s} 

- Mycket intressant l Som gam
mal lundabo och fotbollsfantast 
utgår jag ifrån att ett dylikt 
regimskifte äntligen skulle leda 
till att Lund får ett div I lag. 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
för nr 13 Eva Almqvist och 
Finn Hagberg. 

Från det kommunala 

'Grand Hotel' var namnet på en 
av de stora filmklassikerna från 
30-talet - jag tror med Greta 
Garbo och John Barrymoore i 
huvudrollerna. Grand Hotel här i 
Lund kan nog också bli en lång
körare. Vem som har huvudrollen 
här är väl dock lite mera oklart, 
men låt oss säga att Lennart 
Ryde kan få platsa som förste 
älskare, medan Rune . Linder 
och Birger Rehn har intressanta 
biroller. Som mindre skurkar 
framträder det kända paret brö
derna Paulsson. Hjälterollen är än
nu vakant, men aspiranter fmns. 

Läget är i stort sett följande. 
Det rejält nergångna hotellet sål
des av SARA till Lunds kommun. 
I höstas bestämde så fullmäktige 
att hotellet skulle upprustas till 
fullgod standard av kommunen 
samt därefter subentionerat hyras 
ut till ägarna av -Lundia, det skick
liga krögarparet Paulsson. Bes! u te t 
grundades på att en upprustning 
skulle kunna ske till en summa av 
ca 8 miljoner kr. Mot detta förslag 
röstade enbart VPK det kommer 
att kosta väldigt mycket mer, sa 
Rolf Nilsson i fullmäktige och jag 
minns väl hur Erik Nilsson gick ut 
hårt mot att kommunen skulle 
subventionera en lyxkrog. Det 
gjordes enträgna försök att få 
någon socialdemokrat att yttra 
sig, men de satt där i bänkarna, 
utan ett ord och gick med bor
garna. Jag har sällan sett VPK
gruppen som helhet så upprörd 
och socialdemokraterna så skams
na över ett beslut i fullmäktige. 

40 milj kostar kalaset 
Nu har det naturligtvis visat sig 
att det skulle kosta inte åtta utan 
fyrtio miljoner att rusta upp kök 
och hotell till full standard - det 
har K-konsult utrett på ett kom
petent sätt. Samtliga inblandade 
har också fått skrämselhicka och 
insett att det här · är mer än våd 
opinionen skulle tåla. 500 kronor 
pa varje lundabo, åldring, vuxen 
och spädbarn, för att universitets
byråkraterna och Tetrapakdirek
törerna skulle få en lyxkrog - det 

· är i häftigaste laget. Men nu griper 
kommunalcåden och bröderna 
Paulsson in. Man snackar med SI
·AB. som i spetsen för en liten 
· entreprenörsgrupp tänker sig en 
utredning som skulle kunna fixa 
det hela för sådär kanske en tjugo 

miljoner eller så och så kan ju det 
läggas u t över några år så att det 
inte märks så mycket. Då inträ
der fastighetskontorets chef Rune 
Linder, tillf:illigt i rollen som det 
godas representant, och säger att 
det skulle vara oacceptabelt: man 
sätter inte entreprenörer till en så
dan här utredning - det strider 
mot all god kommunal uppband·· 
lingsp raxis. 

Fullmäktige bör bestämmå 
Så är läget alltså och när detta 
läses har väl fastighetsnämnden 
haft ett som jag hoppas stormigt 
extrasammanträde om saken. Re
sultatet kan väl rimligen bara bli 
ett : ärendet bör återgå till kom
munfullmäktige när nu det förra 
beslutet togs på så felaktiga grun- · 
der. Dessutom: det som nu före
slås strider direkt mot fullmäk
tiges beslut och ännu har inte to
talt kommunalcådsstyre inf6rts i 
Lund. Eller? 

' Då kanske Vi>Ks motion i 
ätendet behandlas. Den går ut 
på att man gör en idepristävlan 
om användningen av huset, syf
tande till att huset ska bli till 
glädje för alla lundabor och inte 
bara represen ta tionsä tare. Då 
skulle det kunna ges en elementär 
upprustning för några få miljo
ner, bereda utrymme for fOre
ningsaktiviteter och musik och 
kafelokaler och kanske t o m ett 
billigt ungdomshotell. 

Riva? 
Utan tvivel kommer det väl också 
att dyka upp hetsporrar som vill 
att huset ska rivas för något tju
sigt i glas och betong. Aldrig, 
säger jag, vem skulle kunna läsa 
Piratens 'Tre terminer' med full 
behållning efter det. Vi har inte 
så gott om renässansborgar i 
Lund så att vi kan riva dem. 

Jo jag vet att det fmns dröm
mare i VPK Lund som gärna 
skulle se Grand omvandlat till 
lokalt partihögkvarter, med röda 
fanor flygande från tomen och 
blåsorkestern konserterande på 
Bantorget. Men Grand bör i mot
sats till förr bli ett hus för alla i 
Lund, borgare och socialister, 
studenter och arbetare, barn och 
vuxna, pensionärer och tonåring
ar. Fantasin till makten! 

Lucif~ 

Möte kring VPK:s socialpolitik 
Partistyrelsens förslag till social
politiskt program är nu klart 
och fmns att tillgå på lokalen. 
Remissvar skall vara klart den 
31 maj. 
Den 19 maj ordnar VPK lunds 

socialarbetargrupp ett temamöte 
kring programmet. Mötet hålls 
i l :a studiecirkelrummet på Stads-

. biblioteket och startar kl14. Mats, 
Andersson från VPK Malmö har 
varit med och utfm:mat program
met och kommer att inleda dis
kussionen den 19 :de. Det är 
tänkt att det under mötets 
gång skall bildas en arbetsgrupp 
som kan skriva remissvar. Alla 
som är intresserade av ytterligare 
information och diskussion är 
välkomna. 

I programfOrslaget kritiseras bl a 
det nuvarande trygghetssystemet 
som omfattar ett virvarr av 
regler och bestämmelser. l stället 
foreslår partistyrelsen en enhetlig 
skattepliktig försäkring som skall 
täcka inkomstbortfall vid sjuk
dom, pensionering, arbetslöshet 
och studier. 

När det gäller tvångsfrågan är det 
svårt att ur programmet utläsa 
VPK:s inställning. Man har tagit 
ställning for att behålla en viss 
form av tvång, men man tar 
inte ställning till hur tvånget 
skall utformas, lagrum, myndighet 
etc. 

Hur skall vi omsätta det social-
politiska programmet till 
praktiskt handlande? 

Ansv. utg : Mon ic a Nymar k . Sänning & layout : VB-red . T ryck : acupress lund 

PlåtskräJlen 
Ett halvdussin taxiägare i Lurul 
har skaffat sig stora, amerikanska 
bilar med plats för en handbolls
match på motorhuven och hela 
blåsorkestern i bakluckan. · 
Dom här bilarna kan knappast 
vara vad taxikunderna önskar 
sig. Energisnåla bilar m~ vida 
dörrar, breda plana golv och 
plats for sex pt:rsoner måste väl 
vara det basta.. Dom nya plåt
m:!Stodontema drar massor av 
energi, både vid tillverkningen 
och driften. Enligt rykten kos
tade en tappad navkapsel äga
ren 900 kr. Sånt sänker knap
past taxi-taxan. Som r•!dan lig
ger på en nivå som u t.eslu ter 
taxiresor för många. 

!Jtbildning för 
förtroendevalda 

Utbildningshelgen för v-pkare 1 

fullmäktige, styrelser och nämnd
er blir på Korpamoen, sal A, 
nu på lördag och söndag. Ta m•!d 
lunch och kaffedopp. OBS tiden, 
det börjar kl 9.00. De som be
höver barnpassning skall medd
ela Birgitta E, te! 12 70 86, 
fredag kväll. 
Vi kommer att behandla poli
tiken i kommunalpolitiken, par
lamentariskt kontra icke parla
mentariskt arbete, kom!l!llnal juri
dik, budget frågor etc. 

STADSDELSGRUPP SÖDER 
möte onsd 16/4 kl 20 hos Fred
riksen, Hagtornsgr 25. 
ALLA PIONJÄRER, föräldrar, 
vänner och KU :are välkomna till 
Fäladsgården, lä rd 12/4 kl 13-17 
för tillverkning till bazar. 
SEGER har årsmöte 15/4 kl 19, 
stadsbibliotekets studiecirkelrum. 
STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAGUA håller appellmöte lärd 
12/4 kl 11 -13 pli Mllrtenstorget. 
TRÄFFPUNKT MARX Öppet 
hus lö fr kl 19. Bredg 28. !>eter 
Lundmark : Psykoterapi ur marx-
istisk synpunkt. 
VP K l F träningen inställd Pli a 
cupmatch i Malmö. 
VPK:s SANGGRUPP har träning 
inför ~ maj sö kl 19 p§ parti
lokalen . 
VPK CENTRUM stadsdelsgrupp 
möte onsd 16/4 kl 19 pli lokal-
en. 

BLASORKESTERN Rep lörd kl 
10-12 pli Palestra. Första maj 
låtar. 

ÖSTER SDG möte sänd kl 17 
HSB lokalen, Flöjtv 20 om 1 
maj och om daghem på Östa 
Torn. 

OBS OBS OBS OBS OBS OBS 
KOMMUNMÖTET FLYTTAT 
TILL DEN 23/4 19.30 1!11 
Gli istället på folkkampanjens 
stormöte den 17/4. 
(Aven IB senarelagd) 

VALBEREDNINGEN Glöm ej an 
nominera kamrater till distrikts

konferensen och distriktsstyrelsen 


